Arja on ollut varastossa muistelemassa
Muutto tulossa täysin uusiin tiloihin. Vanhassa toimitilassa pitäisi tehdä tavaroille
jotain.
Seison Loisteessa keskellä isompaa huonetta.
Mistä aloittaisin muuttoa?
Varastosta, lasten leikkihuoneesta, toimistostani, keittiöstä?

Tapulin sanomat

Kustavin seurakunta

Kesä 2020

Lasten huoneessa pussitan kirjoja annettavaksi perheille kiertoon. Löydän mielenkiintoisia juttuja sieltä. Omaa työhistoriaa, itse ostamiani kirjoja, joita on käytetty
monissa hiljaisissa hetkissä ja lukuhetkissä päiväkerhoissa, perhekerhoissa, kouluilla, päivähoidossa , varhaisnuorten ja nuortenkin kanssa. Monia kirjoja joita lapset
halusivat kuulla monta kertaa. Nyt niistä on iloa kodeissa.

Janiina Lehtonen
Ville Mäkimattila
Jussi Lammela

Keittiössä pesen leluja tiskikoneessa ja käsin. Tarvitsemme toiminnassa niitä uudessakin talossa. Autoja, legoja, lastenhoitotarvikkeita, astioita ja nukkeja.

Jos Luoja suo ja olemme terveinä

Vanhoista rippikoulun opetusaineistosta luovun. Piirtoheitinkalvot lentävät isoihin
mustiin roskapusseihin, paperit keräykseen ja silppuriin. Olenpas kauan ollutkin
töissä ,kun opetusmetodit ovat muuttuneet moneen kertaan ja aina tulee lisää hienompia menetelmiä. Sanoma pysyy samana onneksi.
Flanellokuvia löytyy erilaisissa muodoissaan. Vanhoja väritettäviä, paperisia, kankaisia. Pyhäkoulun ja päiväkerhon
muistoja. Raamatun kertomusten ja hartauksien elävöittämiseen löytyy kukkia, kiviä, kankaita, seimiasetelmia,
pääsiäispuutarhoihin aineksia. Osasta on jo luovuttava.
Erilaisia askartelulehtiä- ja materiaaleja on lähtenyt perheille tehtyihin kasseihin.
Askartelumateriaalit puhuvat omaa kieltään. Iloisia askartelukerhoja, oman idean toteuttamista. Lasten ja nuorten
iloa onnistumisesta ja valmiin työn ihastelusta kotona. Muoti askarteluissakin on uusien välineiden ja tarvikkeiden
myötä muuttunut. Mutta vessapaperirulla se vaan säilyy aina askarteluiden materiaalina.
Musiikkivälineitä ei anneta eteenpäin eikä laiteta roskiin. Niillä jatketaan perhemuskaria ja muita musiikkihetkiä
uusissa tiloissa.

Kirkkokonsertti
Taivassalon kirkossa
Sunnuntaina 26.7. klo 18

Taivassalon seurakunta
Kirkkokonsertti
Kustavin kirkossa
Torstaina 30.7. klo 18

Liput 15 e ovelta tuntia ennen

Kyläyhdistysten kanssa

Nyt metsä kirkkoni olla saa, voin siellä palvella Jumalaa
Vartsalan kirkkomaa, tiistai 23.6. klo 19
Rahin kirkkomaa, keskiviikko 24.6. klo 18
Runon ja suven ilta Eino Leinon päivänä, maanantaina 6.7. kello 18 Kustavi-salin takapihalla

Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa

Paljon muutakin on tavaroista löytynyt: yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjen tapahtumien mainoksia, leirejä ja
retkiä. Valokuvien äärellä voi muistella kukahan tuokin oli joka istuu bussissa tai on nuotiolla leirillä.

Hakkenpään ranta, sunnuntai 28.6. klo 14

Muuttoa ja muutosta tämä elämä on nyt päivästä toiseen. On yksi asia muutossa on se jota ei tarvitse muuttaa paikasta toiseen. Se on Jumala, Hän on jo mukana.

Vehaksen ranta , sunnuntai 12.7. klo 14

Tätä Jumalaa ei voi uusissa tiloissa ahtaa kaappiin askartelutarvikkeiden sekaan eikä kirjojen väliin. Hän on siellä
toiminnassa mukana lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Helsinginranta, sunnuntai 5.7. klo 14
Poikkeusolojen vuoksi tilaisuuksissa ei ole kahvitarjoilua
Taivassalo-seuran kanssa Viiaisten museon pihalla sunnuntaina 2.8. klo 12

Arja Männistö, nuorisotyönohjaaja

Lähetyskirppis ja kaffetupa, Keskustie 11 , Taivassalo
Avoinna 30.6. 2020 alkaen
Tiistaisin klo 10-14, keskiviikkoisin klo 10-14, perjantaisin klo 10-16, lauantaisin klo 10-13
Taivassalon ruumishuone on valmis.
Kappelin ikkunasta on näkymä kirkolle.

Rippikoululeiri pidetään Mansikkakarissa heinäkuun viimeisellä viikolla.
Konfirmaatiopäivä on lauantai 1.8.
Syksyllä alkaa uusissa tiloissa perhekerho ja muskari.
Seuraava rippikoulu käynnistyy su 11.10. klo 16 Taivassalon kirkossa.

Taivassalon seurakuntakeskus
Keskustie 4
Seurakuntakeskus valmistuu lähiaikoina ja kalustehankinnat tehdään kesän aikana. Vihkiminen ja käyttöönottojuhla on sunnuntaina 23.8.
Ennen ja jälkeen juhlapäivän tullaan järjestämään opastettuja tutustumiskäyntejä taivassalolaisille sekä Facebook-livenä että paikan päällä. Taivassalolaiset kirkon jäsenet voivat tiedustella tiloja toimintaansa varten syyskuun alusta
lukien. Lisätietoja antaa kirkkoherra Tiina Rautiainen 044 700 6138, tiina.rautiainen@evl.fi

Ikäihmisten onnittelukäynnit
Päivänsankareille lähetetään tervehdys postitse. Seurakunnan työntekijät tekevät kotikäyntejä ja onnittelukäyntejä kodeissa ja laitoksissa pyydettäessä.
Ota rohkeasti yhteyttä, kun haluat puhua papille tai tavata diakoniatyöntekijän. Yhteisiä syntymäpäiväjuhlia järjestetään 65, 70, 75, 80 ja 85-vuotiaille alkuvuoden aikana.

Ruokakassi —apua kriisitilanteisiin kauppojen ylijäämästä
Parittomat keskiviikot Taivassalossa, soita etukäteen 040 729 1691
Parilliset keskiviikot Kustavissa, soita etukäteen 040 062 9678

Club for Five
Konsertti Taivassalon kirkossa lauantaina 10.10. klo 18.

Tiekirkko
Tiekirkkotoiminta on peruutettu kesällä 2020.
Taivassalon kirkko on avoinna 22.6.-31.7. arkipäivisin klo 12-14
Kustavin kirkko on avoinna 22.6.-31.7. arkipäivisin klo 12-15
Ryhmille voidaan järjestää aikoja yleisen aukiolon ulkopuolella,
varaukset etukäteen kirkkoherranvirastoista.

Taivassalon kirkon kesämusiikki
tiistaisin kello 13 musiikkihetki kirkossa
30.6., 7.7., 14.7. ja 21.7. kesäkanttori Elsi Goesch

Kirkkokuorot
Kuorolaulua sisätiloissa on syytä välttää, kunnes tartuntatilanne on sellainen, että tarvetta erityiseen
varovaisuuteen ei ole.

Yhteystietoja
Kirkkoherra Tiina Rautiainen 044-7006138, tiina.rautiainen@evl.fi
Päivystää koko kesän.
Kanttori Essi Takkinen 044-700 4332, essi.takkinen@evl.fi
Lomalla 29.6.-19.7. Sijaisena Elsi Goesch.
Diakoni Päivi Rönnblad, 044– 087 8167, paivi.ronnblad@evl.fi
Päivystää parilliset viikot heinäkuun loppuun asti. Siirtyy uuteen työpaikkaan 1.8.
Nuorisotyönohjaaja Arja Männistö 040- 839 8757, arja.mannisto@evl.fi
Lomalla 6.-22.7. ja 10.-21.8.
Kustavin seurakuntatoimisto Kivimaantie 20 on avoinna maanantaisin kello 10-12, muina aikoina kirkkoherra päivystää puhelimitse.

Taivassalon seurakuntatoimisto muuttaa 16.6. uuteen seurakuntakeskukseen Keskustie 4. Puhelinnumero vaihtuu 050 595 5549. Toimisto avoinna tiistaisin klo 913 ja perjantaisin klo 9-12, muina aikoina kirkkoherra päivystää puhelimitse.

Jumalanpalvelukset kesällä
Kustavi
Taivassalo
Su 7.6.
Su 14.6.
La 20.6.
Su 21.6.
Su 28.6.

klo 10 Kustavin kirkko
klo 10 Kustavin kirkko
klo 10 Kustavin kirkko

Kustavin seurakunta
klo 10 Taivassalon kirkko Taivassalon srk
Kustavin seurakunta
klo 12 Taivassalon kirkko Taivassalon srk
klo 14 Hakkenpään ranta

Su 5.7.
Su 12.7.
Su 19.7.
Su 26.7.

klo 10 Kustavin kirkko
klo 10 Kustavin kirkko
klo 10 Kustavin kirkko
klo 10 Kustavin kirkko

klo 14 Helsinginranta
klo 14 Vehaksen ranta

Su 2.8.
Su 9.8.
Su 16.8.
Su 23.8.

klo 10 Kustavin kirkko

klo 12 Museon piha
klo 12 Taivassalon kirkko

Su 30.8.
Su 6.9.

klo 10 Kustavin kirkko

klo 10 Kustavin kirkko
klo 10 Kustavin kirkko

Facebook-live

klo 13 Taivassalon kirkko ja seurakuntakeskus
klo 16 Taivassalon kirkko

Kirkkopyhien erityisohjelmaa:
•

Juhannuksena kansanlaulusävelmät molemmissa kirkoissa

•

19.7. Runon matkassa Kustavissa, wanhanajan kirkkopyhän tilalla

•

26.7. Kesäasukkaiden kirkkopyhä Kustavin kirkossa

•

9.8. Taivassalon 50-v rippikoululaiset

•

16.8. Kustavin 50-v rippikoululaiset

•

23.8. Kirkkoherran virkaanasettaminen ja seurakuntakeskuksen vihkiäisjuhla

•

Ehtoollisenvietto alkaa juhannuksen jälkeen tilanteen sen salliessa

•

Kirkossa istutaan väljästi jättäen 1-2m etäisyyttä

•

Kolehti kerätään jättämällä kolehti haaviin jumalanpalveluksen päättyessä

•

Flunssaoireisena ei saa tulla, yskiessä on syytä käyttää kertakäyttöistä nenäliinaa

•

Emme kättele ja halaile, mutta hymyilemme, tervehdimme ja juttelemme

•

Kustavi-sali ja Taivassalon seurakuntakoti on käytettävissä erityisjärjestelyin, paikkoja 28

•

Taivassalon seurakuntakeskus on varattavissa 1.9. alkaen

•

Kesäkuussa kaikki jumalanpalvelukset lähetetään Facebook-livenä, heinä-elokuussa mahdollisuuksien mukaan

